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RESUMO 

 

RODRIGUES, M. M. Estudo do papel de duas ferritinas no metabolismo de ferro de 

Caulobacter crescentus e sua regulação. 2012. 129 f. Dissertação (Mestrado em 

Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012. 

 

As bactérias usam proteínas intracelulares de estocagem de ferro (ferritinas) que 

permitem acesso ao metal quando está em baixa quantidade. Neste trabalho, o papel 

das ferritina Bfr e Dps foi estudado através da análise de fenótipo de linhagens 

mutantes, e sua regulação foi estudada utilizando o gene repórter lacZ, em ensaios de 

atividade de β-galactosidase. Os resultados mostraram aumento de expressão de bfr em 

excesso de ferro, e que este gene é positivamente regulado por Fur. A expressão de dps 

teve aumento em carência de ferro e na fase estacionária. Ensaios de expressão nas 

linhagens mutantes oxyR, sRNA1 e sRNA2, mostraram diferenças nos níveis de 

expressão em comparação aos atingidos na linhagem selvagem. O fator sigma ECF 

SigJ é importante para níveis máximos de expressão de bfr e o fator SigT para máxima 

expressão de dps. Foram deletadas as regiões codificadoras de bfr e dps 

separadamente, ou ambas. Os resultados mostraram que o mutante ∆dps e o mutante 

duplo apresentaram maior sensibilidade a H2O2, tendo a linhagem ∆bfr padrão similar à 

linhagem NA1000. O ensaio de quantificação de ferro mostrou que as ferritinas têm 

papel equivalente na estocagem de ferro intracelular.  

 

Palavras-chave: Regulação gênica. Metabolismo de ferro. Ferritinas. RNA regulatório. 

Genética bacteriana. Caulobacter crescentus. 

 

  



ABSTRACT 

 

RODRIGUES, M. M. Study of the role of two ferritins in Caulobacter crescentus iron 

metabolism and their regulation. 2012. 129 p. Masters thesis (Microbiology) - Institute of 

Biomedical Sciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2012. 

 

Bacteria utilize intracellular iron storage proteins (ferritins) that allow access to the 

metal when it is present in low amount. In this study the role of ferritins Bfr and Dps was 

studied by analyzing the phenotype of mutant strains, and their regulation was studied 

using the lacZ reporter gene, in β-galactosidase activity assays. The results showed 

increased expression of bfr in iron excess, and that this gene is positively regulated by 

Fur. dps expression was increased under iron deficiency and in the stationary phase. 

Expression assays in the mutant strains oxyR, sRNA1 and sRNA2 showed 

differences in expression levels compared to wild type. ECF sigma factor SigJ is important 

for maximum levels of bfr expression and SigT for maximal dps expression. The coding 

regions of bfr, dps or both have been deleted. The results showed that the Δdps and 

double mutant strains showed increased susceptibility to H2O2, and Δbfr showed a similar 

pattern to the NA1000 strain. The iron concentration determination showed that both 

ferritins play equivalent roles in intracellular iron storage.  

 

Keywords: Gene regulation. Iron metabolism. Ferritins. Regulatory RNA. Bacterial 

genetics. Caulobacter crescentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Homeostase de ferro em bactérias 

 

 O ferro é um micronutriente essencial para a maioria dos organismos, incluindo 

bactérias, nas quais serve como cofator em múltiplas reações enzimáticas. Ele está 

presente universalmente em sítios de enzimas ligantes a ferro, participando de muitos 

processos biológicos, tais como fotossíntese, fixação de nitrogênio, produção e consumo 

de hidrogênio, respiração, transporte de oxigênio, regulação gênica, biossíntese de 

DNA, entre outros (ANDREWS et al., 2003; MASSÉ et al., 2007). 

Embora o ferro seja um dos metais mais abundantes na terra, ele é virtualmente 

inacessível por causa de sua baixa solubilidade em condições aeróbicas em pH neutro 

(ANDREWS et al., 2003). Dada à importância da captação de ferro extracelular, as 

bactérias desenvolveram mecanismos elaborados para a sua aquisição, incluindo a 

utilização de fontes de ferro presentes no hospedeiro e a secreção de quelantes de ferro 

de alta afinidade, denominados sideróforos, para que seu transporte para dentro da 

célula seja possível. Sideróforos são geralmente produzidos e secretados pela bactéria 

em resposta a limitação de ferro (WANDERSMAN; DELEPELAIRE, 2004). 

Complexos Fe3+-sideróforo são muito grandes e não passam pelas porinas, que 

permitem a entrada de pequenos solutos pela membrana de bactérias  

Gram-negativas. Assim, sua internalização requer proteínas receptoras de membrana 

externa que liguem ao complexo ferro-sideróforo com alta afinidade (receptores 



dependentes de TonB). Alguns desses receptores são bem conhecidos (FepA, FecA e 

FhuA) e levam o complexo através da membrana externa para o periplasma. Esse 

transporte requer energia, que é providenciada pelo gradiente eletroquímico da 

membrana citoplasmática e repassado pelo complexo TonB-ExbB-ExbD. O transporte 

do complexo ferro-sideróforo, através do periplasma e membrana citoplasmática, é 

mediado por proteínas periplasmáticas associadas a transportadores da membrana 

citoplasmática do tipo ABC. Uma vez internalizado, o complexo ferro-sideróforo precisa 

ser dissociado por meio de sua redução, liberando o ferro para o metabolismo celular 

(ANDREWS et al., 2003). Esse mecanismo está esquematizado abaixo (Figura 1). 

 

  



Figura 1 - Representação esquemática do sistema de captação de ferro mediada por 

sideróforos em bactérias Gram-negativas.  

 

 

 

O complexo TonB-ExbB-ExbD fornece a energia necessária para o transporte do 

sideróforo contendo ferro através do receptor de membrana externa. A proteína de 

ligação periplasmática leva o sideróforo até o complexo transportador do tipo ABC, 

na membrana citoplasmática. O sideróforo é internalizado através da hidrólise do 

ATP e o ferro é separado do sideróforo através de uma reação de redução. O 

sideróforo é degradado ou reutilizado (OM, membrana externa; CM, membrana 

citoplasmática). 

FONTE: Andrews et al. (2003). 

  



Muitas bactérias e outros organismos desenvolveram sistemas de regulação 

precisos para manter o ferro dentro de uma faixa de uso fisiológico. Os níveis 

intracelulares de ferro devem ser altos o bastante para possibilitar as funções celulares, 

mas também baixos o bastante para prevenir danos causados por radicais hidroxila 

(OH•) altamente reativos (MASSÉ et al., 2007). Organismos aeróbicos utilizam oxigênio 

molecular (O2) para respiração ou oxidação de nutrientes a fim de obter energia; 

subprodutos do oxigênio, como o radical superóxido (O2-), peróxido de hidrogênio (H2O2) 

e radicais hidroxila, são constantemente gerados nas células em crescimento aeróbico. 

Os alvos biológicos destas espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês reactive 

oxygen species) são DNA, RNA, proteínas e lipídeos. Muitos dos estragos causados 

pelo H2O2 ocorrem pela reação de Fenton, que requer ferro (CABISCOL et al., 2000). O 

ferro interage com produtos de redução de oxigênio gerando radicais hidroxila altamente 

reativos e extremamente danosos. Reações destes tipos são demonstradas abaixo: 

 

Redução de ferro: O2
-  +  Fe3+  →  Fe2+  + O2  (1) 

Reação de Fenton: Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + HO•  (2) 

Reação de Haber-Weiss: (1) + (2) – O2
- + H2O2 → HO• + OH- + O2 (3) 

 

Bactérias, leveduras e mamíferos possuem respostas adaptativas a níveis 

elevados de estresse oxidativo, indicando que essas células percebem elevações nos 

níveis de ROS e transmitem o sinal, levando ao aumento da expressão de atividades de 

defesa. Para se protegerem dos danos causados pelo estresse oxidativo, as células 



possuem inúmeras enzimas antioxidantes e atividades de reparo, muitas delas 

expressas em níveis baixos em crescimento normal (STORZ; IMLAY, 1999). Enzimas 

específicas diminuem os estados reativos de ROS, como é o caso das superóxido 

dismutases (SODs), que convertem O2- para H2O2 e O2, e a seguir o peróxido de 

hidrogênio é removido por catalases (CABISCOL et al., 2000). 

A reatividade do ferro é contra-atacada pelas bactérias pelo sequestro do metal 

em proteínas estocadoras de ferro (comumente denominadas ferritinas). Tipicamente, o 

ferro intracelular é sequestrado de maneira reversível pelas ferritinas e as ROS são 

destoxificadas por enzimas específicas. Assim, os organismos desenvolveram 

estratégias que permitem a captação do ferro para solubilizá-lo e estocá-lo de maneira 

não tóxica, deixando-o pronto para uso (CHIANCONE et al., 2004). 

 

1.2 Proteínas estocadoras de ferro 

 

A captação de ferro e sua estocagem há muito são reconhecidos como 

problemas complexos para as bactérias: elas precisam evitar o excesso de ferro livre 

que leva a vários danos, e também precisam encontrar fontes adequadas de ferro que 

permitam seu crescimento. As proteínas estocadoras de ferro (ou ferritinas) ajudam a 

prevenir danos causados pelo metal removendo-o do citoplasma, e também servem 

como uma fonte de ferro quando ele se torna escasso (THEIL, 2007). Ferritinas podem 

sequestrar ferro de maneira reversível em uma forma mineral inerte, até que o 

metabolismo intracelular o mobilize novamente em condições de limitação de ferro 

(VELAYUDHAN et al., 2007).  



As proteínas estocadoras de ferro captam ferro na forma Fe2+, mas o depositam 

na cavidade central em forma de ferro oxidado (Fe3+). Portanto, a estocagem de ferro 

requer um passo de ferro-oxidação que é catalisado por sítios específicos dentro da 

própria proteína estocadora (ANDREWS et al., 2003). O Fe2+ é oxidado em sítios com 

atividade de ferroxidase, cujos aminoácidos ligantes de ferro são altamente conservados 

evolutivamente (CHIANCONE et al., 2004).  As estruturas conservadas das ferritinas 

ocorrem desde Archaea até humanos (THEIL, 2007). 

Há três tipos de ferritinas reconhecidas em bactérias: as ferritinas arquetípicas, 

ou ferritinas bacterianas, como a ferritina A (FtnA), também encontradas em eucariotos; 

as bacterioferritinas (Bfr), exclusivas de bactérias; e as pequenas proteínas ligantes de 

DNA (Dps), presentes apenas em procariotos (ANDREWS et al., 2003; VELAYUDHAN 

et al., 2007). Todos os tipos de proteínas estocadoras de ferro podem existir na mesma 

bactéria e múltiplos genes de ferritinas e bacterioferritinas são comuns. Embora os três 

tipos de proteínas estocadoras formem famílias evolutivamente distintas, elas são 

relacionadas distantemente entre si e mantêm estruturas e funções similares. São 

compostas de 24 (ferritinas e bacterioferritinas) ou 12 (proteínas Dps) subunidades 

similares que se juntam para formar uma proteína esférica com cavidade central para 

reserva de ferro (ANDREWS et al., 2003). 

E. coli adquire ferro por meio de múltiplos sistemas de transporte e possui 

diversas proteínas de estocagem de ferro e destoxificação, como: duas ferritinas, uma 

bacterioferritina e uma proteína Dps (CHIANCONE et al., 2004). Salmonella enterica 

sorovar Typhimurium possui quatro ferritinas: bacterioferritina (Bfr), ferritina A (FtnA), 



ferritina B (FtnB) e Dps. A bacterioferritina é responsável pela maior parte da estocagem 

do ferro neste organismo, seguida pela ferritina A (VELAYUDHAN et al., 2007). 

 

1.2.1 Ferritinas 

 

As ferritinas contêm múltiplos canais para entrada e saída de ferro e sítios para 

enzimas relacionadas a reações de oxidorredutases. Diferenças entre as famílias de 

ferritinas incluem os tamanhos das cavidades onde se incorpora o ferro, sua sequência 

de aminoácidos, localização dos sítios ativos, entre outros. As características principais 

da superfamília de ferritinas são as formações das cavidades ocas, simétricas, formadas 

de 12 a 24 subunidades, geralmente com 4 feixes de α-hélices, em que o interior dessas 

cavidades é preenchido em 60% de seu volume por óxido ferroso (Fe2O3), o estado 

chamado "biomineral" (THEIL, 2011). A mineralização ocorre quando o ferro, captado 

pelas ferritinas na forma Fe2+, é posteriormente oxidado a Fe3+, e então hidratado. Esse 

processo se dá no que é chamado centro de ferroxidase (CROW et al., 2009). Os 

diâmetros das cavidades variam entre 5 a 12 nm, dependendo do tipo de ferritina, assim 

como a quantidade de íons de ferro estocados pode variar de 1000-1500 em condições 

normais, a 3000-4000 quando o ferro extracelular atinge níveis elevados (THEIL, 2011). 

 

1.2.1.1 Ferritinas bacterianas (Ftn) 

 

A Ferritina A (FtnA) de E. coli é reconhecida por acumular ferro no crescimento 

bacteriano em meio a excesso do metal, guardando-o como uma fonte de ferro 

intracelular para subsequente crescimento em condições limitantes do mesmo. Assim, 



FtnA se caracteriza como uma importante proteína estocadora de ferro, sendo 

responsável por estocar mais de 50% do ferro celular. Ferritinas homólogas a FtnA, em 

outras bactérias (Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori), também se mostraram 

capazes de estimular crescimento em limitação de ferro, aparentando também atuar 

como proteínas estocadoras (ANDREWS et al., 2003). O gene ftnA também é induzido 

no crescimento em fase estacionária (ABDUL-TEHRANI et al., 1999).  

As ferritinas bacterianas desta família geralmente consistem de 24 subunidades 

arranjadas em forma de dodecaedros com simetrias 4,3,2 (Figura 2). O arranjo simétrico 

das subunidades dá origem a um número de canais através da proteína, que ligam a 

cavidade central com o ambiente externo. Possuem 8 canais 3-fold e seis canais 4-fold. 

Os canais 3-fold estão alinhados tanto por resíduos hidrofílicos quanto por hidrofóbicos, 

e são significativamente menos polares do que seus equivalentes em ferritinas 

eucariotas. Já os canais 4-fold são polares e em ambas as pontas são hidrofóbicos, em 

contraste com sua parte central. Outros tipos de canais, chamados "canais B" também 

estão presentes, e ocorrem quando um dímero de subunidades encontra outro dímero 

(BRUN et al., 2010). As ferritinas bacterianas são capazes de acomodar cerca de 2500 

átomos de ferro em sua cavidade central (BRIAT et al., 2010). 

 

 

 

 

 



Figura 2 - Estrutura das proteínas Ftn.  

 

 

 

(A) Representação esquemática dos dímeros das subunidades da FtnA de E. coli. 

 (B) Estrutura geral de um 24-mero da FtnA. 

FONTE: Brun et al. (2010). 

 
1.2.1.2 Bacterioferritinas (Bfr) 

 

Bacterioferritinas são mais comuns em bactérias do que ferritinas, tendo, 

inclusive, sido descobertas antes. As bacterioferritinas compartilham somente de 10 a 15 

% de similaridade de sequência de aminoácidos com as Ftn. Elas protegem os 

componentes celulares dos danos oxidativos e, consequentemente, atuam de maneira 

importante no combate ao estresse oxidativo (CHIANCONE et al., 2004). 

As proteínas Bfr podem acomodar cerca de 1800 átomos de ferro em sua 

cavidade central (BRIAT et al., 2010), e são compostas por 4 feixes de α-hélices, com 

uma quinta hélice pequena em posição C-terminal. Uma longa alça liga as hélices B e C, 

de modo que tais hélices são paralelas. Suas 24 subunidades estão dispostas de uma 

maneira altamente simétrica, com um dímero de subunidades formando cada face de 



um dodecaedro (Figura 3). As bacterioferritinas são na maioria dos casos 

homopolímeros. Algumas bactérias, como, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa e P. 

putida codificam em seus genomas duas subunidades distintas de Bfr, mas não está 

claro se estas estão organizadas em heteropolímeros. Bfr contém oito canais de simetria 

3-fold e seis canais de simetria 4-fold (Figura 3); ambos os tipos de canais são 

hidrofílicos. Além destes, existem 12 canais B por bacterioferritina. Dentre todas as 

ferritinas, somente as Bfr contém grupos heme (cerca de 12 por 24-mero), 

representados na Figura 4 (BRUN et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 - Estrutura de Bfr.  

 

 

(A) Representação esquemática de Bfr em E. coli, FD: centro de ferroxidase. (B-D) 

Estruturas gerais dos 24-meros. Eixos de simetria: (B) 2-fold. (C) 4-fold (D) 3-fold. 

FONTE: Brun et al. (2010). 

 

 

 

Figura 4 - Sítio heme de Bfr.  

 

 

Representação esquemática mostrando sítio de ligação heme via dois resíduos de 

metionina (um pra cada monômero). 

FONTE: Brun et al. (2010). 



1.2.1.3 Proteínas Dps 

 

A primeira proteína Dps foi descoberta em E. coli, e verificou-se tratar de uma 

proteína ligante de DNA, não específica, com papel de proteger o DNA de estresse 

oxidativo. Assim, o principal papel de Dps em E. coli é proteger o DNA contra a ação 

combinada do ferro (Fe2+) e H2O2 na produção de radicais hidroxila livres (ANDREWS et 

al., 2003). Desse modo, além de Dps nas bactérias possuir capacidade de estocagem 

de ferro, também apresenta capacidade de destoxificação, atenuando o efeito das ROS 

(CHIANCONE et al., 2004).  

Todas as proteínas Dps (também chamadas miniferritinas) são caracterizadas 

por uma arquitetura tridimensional comum e são encontradas como dodecâmeros 

esféricos com uma cavidade central oca. Os monômeros de Dps se dobram formando 

quatro hélices compactas (Figura 5). Tal dobramento é essencialmente semelhante ao 

das ferritinas e bacterioferritinas, sugerindo uma evolução ancestral comum. No entanto, 

em contraste com estas, que formam 24 subunidades, os monômeros de Dps se 

compactam em conjunto para formar uma estrutura de 12 subunidades (Figura 5b). A 

falta nas Dps de uma quinta hélice, presente nas demais ferritinas, tem sugerido que 

esta hélice seria responsável pela formação dos 24-meros. Cada dodecâmero tem uma 

arquitetura esférica com uma cavidade no meio capaz de acomodar até 500 átomos de 

ferro, quantidade menor que nos outros tipos de ferritinas (HAIKARAINEN; 

PAPAGEOURGIOU, 2010). 

 



Figura 5 - Estrutura da proteína Dps.  

 

 

 

(A) Os monômeros da proteína. (B) 12-mero visto ao longo do eixo de simetria. 

FONTE: Haikarainen e Papageourgiou (2010). 

 

A estrutura proteica tridimensional e as funções das ferritinas são conservadas 

(THEIL, 2007) e sugere-se que as características de regulação gênica relativas às 

necessidades dos organismos também sejam. Os detalhes destes mecanismos 

regulatórios e de mecanismos regulatórios relacionados ao metabolismo de ferro serão 

especificados abaixo. 

 

1.3 Mecanismos regulatórios 

 

Várias situações de estresse e mudanças no crescimento levam à indução de 

respostas globais, geralmente afetando a atividade ou síntese de um regulador 

transcricional (GOTTESMAN, 2005). Respostas genéticas a estresse oxidativo ocorrem 

em bactérias, leveduras, mamíferos, e em praticamente todos os organismos aeróbicos. 



Os organismos vivos tiveram que desenvolver mecanismos para se proteger contra o 

estresse oxidativo, com enzimas como catalases ou superóxido dismutases; e as 

respostas bacterianas contra tais estresses são controladas por dois principais 

reguladores transcricionais, OxyR e SoxRS (CABISCOL et al., 2000). 

Bactérias tipicamente regulam o metabolismo de ferro em resposta à sua 

disponibilidade. Em E. coli, e muitas outras bactérias, essa regulação é mediada pela 

proteína Fur (do inglês Ferric-uptake regulator) que controla a expressão de mais de 90 

genes dependentes de ferro em E. coli (SALVAIL; MASSÉ, 2012). Nessa bactéria, fur é 

induzido por OxyR em resposta a estresse oxidativo mediado por H2O2 (ANDREWS et 

al., 2003).   

Fur atua como um clássico repressor transcricional, reprimindo a transcrição por 

meio da interação com o corepressor Fe2+. O complexo Fe-Fur normalmente se liga 

entre os sítios -10 e -35 dos promotores reprimidos por ele. O sítio de ligação de Fur é 

comumente denominado ‘Fur box’, tendo sido proposta em E. coli uma sequência 

consenso palindrômica de 19-pb: 5’ GATAATGATAATCATTATC 3’ (ESCOLAR et al., 

1998). Essas sequências geralmente estão localizadas na região promotora do gene 

alvo e tal ligação ferro-dependente bloqueia o acesso da RNA polimerase ao promotor 

(MASSÉ; GOTTESMAN, 2002). 

A principal função fisiológica de Fur é reprimir genes de captação de ferro, em 

condições de níveis de ferro suficientes. Entretanto, também há evidências de que 

genes não envolvidos no metabolismo de ferro (tais como cyoA – respiração, gpmA – 

glicólise, metH – biossíntese de metionina, sodA – resistência a estresse oxidativo, nrdH 



– síntese de DNA, entre outros) também sejam reprimidos por Fur, caracterizando-o 

como um regulador global. Em seguida à descoberta inicial de Fur em E. coli, homólogos 

de Fur foram subsequentemente encontrados em um grande número de bactérias Gram-

negativas e algumas Gram-positivas (ANDREWS et al., 2003). 

Quando ferro se torna escasso para a célula, Fur é inativado pela liberação do 

cofator (o íon de ferro), e genes sob o controle de Fur são transcritos. Essencialmente 

todos os genes envolvidos na captação de ferro são Fur-dependentes (MASSÉ; 

GOTTESMAN, 2002). Assim, a inativação de fur resulta na desregulação do 

metabolismo de ferro e aumenta a sensibilidade da bactéria ao estresse oxidativo, 

possivelmente devido ao aumento da quantidade de ferro livre intracelular. Isso sugere 

que Fur regula a concentração de ferro livre intracelular por meio da modulação da 

captação de ferro e consumo (estocagem) do mesmo; assim, na ausência de Fur, a 

captação e a estocagem ficam desbalanceadas tornando excessivos os níveis de ferro 

livre intracelular. 

Muitos genes de E. coli (bfr, ftnA, sodB, entre outros) são conhecidamente 

induzidos por ferro de maneira Fur-dependente. Entretanto, tais genes aparentemente 

não possuem ‘Fur box’ e, portanto, parecem ser indiretamente regulados por Fur. Nesta 

bactéria, o gene induzido por Fe-Fur mais bem estudado é sodB, que codifica a 

superóxido dismutase dependente de ferro, relacionado à resposta a estresse oxidativo. 

Sabe-se que Fur não se liga a sodB e trabalhos com um gene reprimido pelo complexo 

Fe-Fur (denominado ryhB), que codifica um pequeno RNA regulatório (RyhB), 

demonstraram que o mecanismo de ativação de transcrição de sodB e de vários outros 



genes ativados por Fur é indireto e mediado por RyhB (WASSARMAN et al., 2001; 

MASSÉ; GOTTESMAN, 2002). 

 

1.4 Pequenos RNAs não-codificantes 

 

Pequenos RNAs (abreviados como sRNAs do inglês small RNAs), são RNAs 

não-codificantes geralmente contendo menos que 300 nucleotídeos que estão 

envolvidos em uma variedade de funções celulares, como a modulação da atividade da 

RNA polimerase, marcação de proteínas para degradação (no caso de SsrA ou 

tmRNA1), e regulação da tradução (MASSÉ; GOTTESMAN , 2002). Pequenos RNAs 

podem atuar na regulação tanto da síntese de proteínas, afetando a transcrição do 

mRNA, sua tradução e estabilidade, quanto na atividade de proteínas específicas, 

ligando-se a elas (GOTTESMAN, 2005).  

A regulação da expressão de genes por sRNAs é conhecida há muito em E. coli, 

desde a descoberta de MicF, envolvido na regulação da expressão de ompF, que 

codifica uma porina da membrana externa (ANDERSEN et al., 1987). A caracterização 

de diversos outros sRNAs, como DsrA e OxyS, mostrou que esses sRNAs são 

amplamente envolvidos na regulação da expressão gênica, em níveis pós-transcricionais 

(AIBA, 2007). 

                                                           
1
 SsrA ou tmRNA: RNA mensageiro de transferência (abreviado tmRNA, também conhecido 

como 10Sa RNA, ou por SsrA) é uma molécula de RNA bacteriano com dupla propriedade  de 

RNA transportador e RNA mensageiro. Estruturas formadas com esses RNAs interagem com 

complexo traducional, liberando o ribossomo e marcando polipeptídeos e RNAm para 

degradação (KEILER, 2008).  



Em E. coli aproximadamente 80 sRNAs foram identificados, porém a função da 

maioria deles ainda é pouco conhecida. Os sRNAs de E. coli são codificados em regiões 

intergênicas e é geralmente conservados apenas entre espécies muito relacionadas, o 

que dificulta sua identificação em outros organismos apenas com base em análises por 

similaridade de sequência. Um artigo publicado em 2008 por Landt et al. identificou e 

validou 27 novos sRNAs para Caulobacter crescentus. Outros possíveis candidatos a 

sRNA foram também mencionados, mas não investigados em detalhe neste estudo. 

Em bactérias, quando o nível de ferro aumenta, a proteína Fur reprime a 

iniciação de transcrição de genes de captação de ferro. Adicionalmente, Fur também 

regula positivamente genes de proteínas que usam ferro; Fur reprime o sRNA RyhB, que 

facilita a degradação dos mRNAs positivamente regulados por Fur (MASSÉ et al., 2007; 

STORZ et al., 2004). Tal mecanismo de regulação é esquematizado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6 - Regulação de ferro recém-captado por Fur e RyhB.  

 

 

Depois de o íon de ferro ter sido captado, ele fica momentaneamente livre no 

citoplasma, antes de ser incorporado por proteínas (essenciais e não essenciais) 

ligantes de ferro. Em condições em que o nível de ferro livre aumenta 

consideravelmente, Fur torna-se ativo e reduz a expressão de genes de 

aquisição de ferro. Entretanto, quando o nível de ferro livre diminui, a proteína Fur 

é inativada, o que induz à expressão de genes de aquisição de ferro e do 

pequeno RNA RyhB. Em seguida, RyhB rapidamente bloqueia a síntese de 

proteínas não essenciais ligantes de ferro, permitindo o uso do ferro disponível 

pelas proteínas essenciais. 

FONTE: Massé et al. (2007).  



Em situações de limitação de ferro ou em mutantes fur, ryhB é fortemente 

expresso, como resultado da liberação da repressão pela proteína Fur, e isto causa uma 

dramática diminuição nos níveis de muitos RNA mensageiros, sendo alguns destes 

alvos os genes codificantes para proteínas envolvidas na estocagem de ferro, como 

bacterioferritina (bfr) e ferritina (ftnA), ou para a enzima superóxido dismutase 

dependente de ferro (sodB) (MASSÉ et al., 2003; MASSÉ; GOTTESMAN, 2002; 

SALVAIL; MASSÉ, 2012). Assim, Fur indiretamente participa da mediação da estocagem 

intracelular de ferro e sua utilização, bem como da aquisição do metal (MASSÉ; 

GOTTESMAN, 2002). Fur regula ryhB negativamente, e RyhB regula negativamente 

outros genes, resultando numa regulação positiva de Fur (dependente de RyhB) 

(MASSÉ et al., 2003). Em outras palavras, RyhB, sendo um regulador negativo reprimido 

por Fe2+-Fur, age sobre os genes induzidos (indiretamente) pelo complexo Fur.  

Embora Fur e ferro diretamente regulem RyhB, evidências fortes sugerem que 

RyhB sozinho também é capaz de influenciar o nível de ferro intracelular (MASSÉ et al., 

2007). A expressão de RyhB resulta em aumento de 50 % da concentração de ferro 

intracelular. Esse aumento ativa Fur, que reprime a transcrição de muitos genes 

envolvidos na captação de ferro. Deste modo, RyhB reduz a ligação do ferro recém-

captado por proteínas não essenciais, permitindo que apenas proteínas essenciais 

tenham acesso ao metal. Essa regulação reforça a ideia de que as ações de Fur e RyhB 

ajustam a manipulação interna de ferro (MASSÉ et al., 2007).  

Além disso, um estudo de Massé e colaboradores (2005) realizou ensaios 

usando a técnica de microarranjos de DNA, e confirmou a maior parte dos alvos de 



RyhB previamente identificados. Este estudo também mostrou que o pequeno RNA 

regula pelo menos 18 transcritos, codificando um total de 56 proteínas, a maior parte 

delas envolvida no metabolismo de ferro.  

Há diversos mecanismos pelos quais RyhB regula a expressão gênica. Dentre 

eles, ocorre uma repressão de tradução de seu próprio regulador transcricional Fur, 

onde RyhB afeta a tradução da ORF à montante de Fur, de maneira que, com essa 

repressão, se possa prevenir a superacumulação de Fur em situações de escassez de 

ferro (VECEREK et al., 2007). Através de regulação gênica pós-transcricional, RyhB é 

capaz de estimular a expressão de grande número de genes envolvidos no metabolismo 

de ferro, apesar de, até o momento, o único alvo direto positivo a ser caracterizado é o 

mRNA do gene shiA, que codifica uma permease de shikimato, um composto requerido 

para a síntese de sideróforos (PRÉVOST et al., 2011). Entretanto, o mecanismo mais 

comum, que foi primeiramente caracterizado e que neste estudo é mais relevante, é a 

ação do pequeno RNA levando à degradação de mRNA-alvos, descrito a seguir. 

O primeiro passo no mecanismo de ação de RyhB (Figura 7) é o pareamento de 

maneira complementar com seu mRNA alvo. A presença da chaperona de RNA Hfq é 

essencial para manter a estabilidade de RyhB e o pareamento com seu mRNA-alvo 

(GOTTESMAN, 2005; STORZ et al., 2004). A seguir, ocorre à rápida codegradação do 

híbrido sRNA/mRNA por meio da RNase E, que é parte de um complexo multiproteico 

chamado degradossomo. Esse mecanismo providencia um rápido desligamento de 

RyhB assim que o estresse pela falta de ferro é aliviado (MASSÉ et al., 2007). 

 

 



Figura 7 - Modelo de silenciamento gênico por RyhB.  

 

 

Hfq associa-se com a região C-terminal da RNAse E formando o complexo 

Hfq/RNAse. A transcrição de ryhB é induzida por Fur em resposta à limitação de 

ferro. RyhB forma um complexo ribonucleoproteico com o Hfq/RNAse para agir no 

sítio de ligação do ribossomo em mRNAs-alvo, por meio do emparelhamento 

imperfeito das bases. Isso leva à inibição da tradução e à rápida degradação dos 

mRNAs-alvo. 

FONTE: Modificado de Aiba (2007). 

  

Apesar de RyhB ser extensivamente caracterizado em E. coli, um pequeno RNA 

homólogo a RyhB regulado por Fur-Fe também foi caracterizado em Vibrio chlolerae, em 

Shigella dysenteriae e em Shigella flexneri. Estão presentes em outras espécies 

mecanismos de expressão gênica pós-transcricionais em resposta ao metabolismo de 



ferro, como os reguladores PrrF1/PrrF2 em Pseudomonas aeruginosa, ArrF em 

Azobacter vinelandii, NrrF em Neisseria meningitidis, RfrA/RfrB em Salmonella enterica, 

FsrA em Bacillus subtilis, todos esses pequenos RNAs também induzidos na escassez 

de ferro e regulados por Fur (SALVAIL; MASSÉ, 2012). 

Na atualidade, o conhecimento sobre metabolismo de ferro e sua maquinaria 

regulatória tem avançado juntos. Como RyhB regula vários genes, ele é considerado um 

regulador global do metabolismo de ferro e o número de genes regulados por ele pode 

ser muito maior do que o atualmente conhecido. Por regular todos esses genes, RyhB é 

essencial para o funcionamento normal das funções como crescimento em limitação de 

ferro, formação de biofilme ou quimiotaxia. Esse grande nível de complexidade no 

metabolismo celular reforça a noção de que o ferro é um dos nutrientes mais cruciais e 

que os organismos desenvolveram elegantes estratégias para mantê-lo sob controle. 

 

1.5 Regulação da expressão das ferritinas 

 

Há muitos genes codificando ferritinas que, em geral, respondem a diferentes 

sinais ambientais. Do ponto de vista do organismo, o desenvolvimento de regulação da 

expressão das ferritinas é devido à estocagem de ferro para a próxima geração de 

organismos ou outras células da comunidade (THEIL, 2007).  

Estudos diversos sobre as ferritinas existem em várias bactérias, mas quanto aos 

mecanismos regulatórios as conclusões mais bem estabelecidas são em E. coli. Nesta 

bactéria, a ferritina A e a bacterioferritina são indiretamente reguladas por Fur, que 

reprime a síntese de RyhB e que, por sua vez, regula negativamente a síntese de muitas 



proteínas, inclusive estas estocadoras de ferro (VELAYUDHAN et al., 2007). O gene ftnA 

é induzido por ferro e também em fase estacionária (ANDREWS et al., 2003). Muitos dos 

genes bfr estão associados a um gene (bfd) que codifica uma possível ferrodoxina 

conhecida como Bfd (do inglês Bfr-associated ferrodoxin). Essa proteína em E. coli é 

induzida por limitação de ferro e tem baixo potencial redox (QUAIL et al., 1996). Há 

indícios de que Bfd atua mediando à redução de Bfr, levando a liberação de ferro em 

situações limitantes (GARG et al., 1996). Além disso, a primeira proteína Dps foi 

descoberta em E. coli e verificou-se que é induzida em fase estacionária pelo fator 

sigma, σs (ALMIRON et al., 1992). Em E. coli, a expressão de dps também é regulada 

pela atividade do fator de transcrição OxyR (CHIANCONE et al., 2004).  

No estudo de Velayudhan et al. (2007) foi mostrado, entre outros, que Bfr é a 

maior estocadora de ferro em Salmonella enterica sv. Typhimurium.  Mutantes para 

proteínas estocadoras apresentam aumento de susceptibilidade a estresse oxidativo, e 

as proteínas estocadoras são reguladas diferencialmente por um equivalente a Fur 

(possivelmente com intermédio de equivalente a RyhB). Em Salmonella há a repressão 

de dps por Fur e a indução deste gene em condições de limitação de ferro, na qual bfr é 

altamente expresso em condições abundantes de ferro. O estudo também mostrou que 

a inativação de bfr eleva a concentração intracelular de ferro livre e aumenta a 

susceptibilidade ao estresse provocado por peróxido de hidrogênio. Também indicou 

para Salmonella o que já havia sido notado em E. coli, que defeitos na estocagem de 

ferro são apenas evidentes em células crescidas em meio com excesso de ferro em fase 

estacionária.  



Em Pseudomonas putida, estudo realizado por Chen et al. (2010) mostrou que 

suas duas bacterioferritinas, bfrα e bfrβ, são reguladas por Fur. Nesta espécie, há 

ausência de "fur boxes", a bactéria possui dois pequenos RNAs, PrrF1 e PrrF2, com 

função similar à RyhB, mas que não afetam a expressão das bacterioferritinas. Portanto, 

os mecanismos pelos quais Fur regula positivamente bfrα e bfrβ permanecem 

desconhecidos. Já na bactéria Erwinia chrysanthemi, que possui em seu genoma bfr e 

ftnA., ambos os genes são regulados indiretamente por Fur via o pequeno RNA RyhB 

(BOUGHAMMOURA et al., 2008).   

Outros estudos mostram que Bacillus subtilis possui duas proteínas Dps 

reguladas pelo fator sigma B no crescimento exponencial (THEIL, 2007) e por PerR, que 

também regula Dps em outras bactérias (HAIKARAINEN; PAPAGEORGIOU, 2010) . Em 

Porphyromonas gingivalis a expressão de Ftn e Dps é regulada por OxyR (CHIACONE 

et al., 2004), assim como DpsA de Burkholderia pseudomallei (LOPRASERT et al., 

2004). 

Em muitos organismos, a presença de um fator similar a RyhB ainda não foi 

demonstrada. Entretanto, evidências cada vez mais sugerem a existência de moléculas 

(sRNA ou uma proteína) que reprimem a codificação de genes de proteínas de ferro 

durante limitação deste metal (MASSÉ et al., 2007). 

 

1.6 Caulobacter crescentus 

 

Vários genes envolvidos em funções regulatórias são encontrados em bactérias 

de vida livre, posto que elas necessitam responder a flutuações amplas das condições 



ambientais (CASES et al., 2003). Porém, muito pouco se sabe a respeito da regulação 

gênica em resposta a ferro em alfa-proteobactérias, sendo os poucos estudos 

concentrados em Rhizobiales e Rhodobacterales (JOHNSTON et al., 2007). As alfa-

proteobactérias incluem muitos gêneros importantes, dentre eles os fixadores de 

nitrogênio, patógenos de plantas e mamíferos, e muitos outros de interesse ambiental, 

ou também estudados por suas particularidades não usuais.  

Caulobacter crescentus é uma alfa-proteobactéria oligotrófica de água doce que 

tem sido um importante modelo de estudo do processo de diferenciação em bactérias. 

Em seu ciclo celular (Figura 8) verifica-se que ela se divide assimetricamente gerando 

uma célula-talo (séssil) e outra célula flagelada (móvel) (LAUB et al., 2007). Os dois 

tipos celulares não são apenas morfologicamente distintos, mas também possuem 

programas de desenvolvimento e funções biológicas diferentes: a célula móvel não pode 

iniciar a replicação de seu cromossomo até que um terço do ciclo celular tenha ocorrido. 

Neste momento, os pili são reabsorvidos, o flagelo é ejetado e um talo é sintetizado 

neste sítio, transformando-se na célula-talo; esta é capaz de iniciar a replicação do DNA 

e promove o brotamento de nova célula flagelada no pólo oposto (AUSMEES; JACOBS-

WAGNER, 2003). 

  



 

Figura 8 - Ciclo de vida de Caulobacter crescentus.  

 

 

A fase G1, correspondente à célula móvel, e antecede a fase de replicação do 

material genético (a fase S). Durante a fase S, a célula móvel perde o flagelo e 

inicia a formação de um talo no mesmo pólo. A seguir, tem início a fase G2, 

caracterizada pela citocinese e formação de duas células filhas distintas, uma 

flagelada e móvel e outra séssil, portando o talo.  

FONTE: Curtis e Brun (2010). 

 

  



A célula-talo é séssil e adere a superfícies através de um polissacarídeo adesivo 

localizado na extremidade do talo, que é uma extensão do envelope celular. A célula 

móvel possui um único flagelo, vários pili e quimiorreceptores, apresentando motilidade 

e atividade quimiotática. Para que estas células repliquem o DNA e reiniciem o ciclo, 

elas devem se diferenciar em células-talo. Um cromossomo é distribuído para cada pólo 

da célula pré-divisional e, a seguir, ocorre à formação do septo e, finalmente, a divisão 

celular (JENAL, 2000; SKERKER; LAUB, 2004; VIOLLIER; SHAPIRO, 2004).  

O dimorfismo celular de C. crescentus apresenta relação com a adaptação às 

condições ambientais em que esta bactéria vive. Caulobacter comumente vive em 

condições de baixos nutrientes por longos períodos de tempo. Assim, suas células são 

equipadas com sensores ambientais, sistemas de transportadores e caminhos 

metabólicos adaptáveis à exploração de metabólitos provenientes de material em 

decomposição. A adaptação da bactéria para sua sobrevivência em condições 

oligotróficas inclui a habilidade de crescer lentamente em condições de baixos 

nutrientes, e de parar a progressão do ciclo celular em condições de escassez de 

carbono e nitrogênio. Há sistemas de sensores de resposta especializados para lidar 

com a resposta a diversas situações ambientais (osmolaridade, temperatura, pH, 

disponibilidade de nutrientes). Em cada caso, a progressão do ciclo celular tem que se 

adaptar rapidamente à situação externa (LAUB et al., 2007). Sendo assim, o dimorfismo 

de C. crescentus possibilita a exploração de ambientes mais favoráveis pela forma 

flagelada e a colonização do nicho pela forma séssil replicativa, evidenciando a relação 

entre a percepção das condições ambientais, a diferenciação celular e a adaptação ao 



ambiente (HALLEZ et al., 2004). Ainda, o fato de C. crescentus habitar ambientes com 

baixas concentrações de nutrientes e ter metabolismo aeróbio obrigatório torna 

interessante o estudo dos mecanismos utilizados por esta bactéria para adquirir ferro do 

ambiente e manter níveis adequados do metal, a fim de contrabalançar a toxicidade e a 

solubilidade deste em condições aeróbias. 

Caulobacter crescentus possui um genoma de 4.016.942 pares de bases em um 

único cromossomo circular, codificando 3.767 genes, e foi a primeira α-proteobactéria de 

vida livre que teve o genoma sequenciado, possibilitando a investigação deste 

organismo por uma variedade de técnicas genéticas, bioquímicas e de biologia celular 

(NIERMAN et al., 2001). 

A resposta ao estresse oxidativo em Caulobacter crescentus tem sido bastante 

estudada e, recentemente, muitos dos passos regulatórios têm sido elucidados. C. 

crescentus tem diversas enzimas antioxidantes: uma superóxido dismutase de ferro 

citossólica (SodB), uma superóxido dismutase de cobre-zinco periplasmática (SodC), e 

uma catalase-peroxidase (KatG). Radicais superóxido são removidos pelas superóxido-

dismutases, gerando peróxido de hidrogênio, o qual é removido pelas catalases e pelas 

peroxidases. O gene katG codifica a única enzima com função catalase-peroxidase em 

Caulobacter. Italiani e colaboradores (2011) mostraram que katG, em C. crescentus, é 

regulado por OxyR, um fator de transcrição responsável por regular diferentes proteínas 

envolvidas na resposta a estresse oxidativo.  

Recentemente, também foi mostrado para Caulobacter que Fur atua como 

ativador e repressor, integrando o metabolismo de ferro e a resposta a estresse 



oxidativo (ITALIANI et al., 2011; SILVA NETO et al., 2009). Trabalho realizado em nosso 

laboratório (SILVA NETO et al., 2009) levou à identificação de genes regulados em 

resposta à carência de ferro e permitiu identificar um subconjunto de genes regulados 

pelo repressor Fur. A análise destes dados permitiu concluir que Fur é importante para a 

resposta a ferro e também para a resistência a estresse oxidativo.  

Sítios de ligação de Fur foram identificados em regiões regulatórias de vários 

genes, mostrando que genes envolvidos na tomada de ferro são reprimidos por Fe-Fur, 

enquanto que genes codificando proteínas que utilizam ferro são ativados por Fe-Fur. 

Vários genes regulados por pequenos RNAs em outras bactérias mostraram ser 

diretamente regulados por Fur em Caulobacter, mas um aspecto interessante deste 

trabalho foi a identificação de um sítio de ligação de Fur a montante de um possível 

pequeno RNA regulatório, na região do gene CC0682. Esta região foi descrita como 

codificando um (ou mais) pequenos RNAs regulatórios, mas não foi possível validar 

experimentalmente a predição (LANDT et al., 2008). O fato da presença de uma ‘Fur 

box’ na região regulatória do gene pressupõe que este poderia ser o pequeno RNA 

regulatório de resposta a ferro de Caulobacter. 

Análise da sequencia do genoma de C. crescentus (NIERMAN et al., 2001) 

indicou a presença de dois genes (bfr e dps) que codificam para ferritinas. Uma questão 

importante é que não foram encontrados sítios ligantes de Fur nas suas regiões 

regulatórias em C. crescentus, o que pode indicar que sejam regulados indiretamente, 

talvez por um pequeno RNA. Além disto, poderiam ser regulados pelo regulador OxyR 

em resposta a estresse oxidativo. Recentemente, foi obtida em nosso laboratório uma 



linhagem mutante deficiente no fator global de transcrição OxyR, responsável pela 

ativação de inúmeros genes de resposta a estresse oxidativo, que permitirá definir este 

ponto (ITALIANI et al., 2011). 

 

1.6.1 Operon dos pequenos RNAs 

 

Concomitantemente à realização deste projeto, o Dr. José Freire da Silva Neto, 

atualmente no Instituto de Biociências da USP / IB-USP, investigou se um possível 

operon contendo dois sRNAs, aqui chamados sRNA1 e sRNA2, e duas pequenas 

proteínas hipotéticas (CC0681 e CC0682) poderia mediar a resposta a ferro em C. 

crescentus (Figura 9). Em seu trabalho, dois sítios de ligação de Fur preditos na região 

regulatória deste possível operon foram validados por ensaios de alteração de 

mobilidade eletroforética em gel (EMSA), utilizando a proteína Fur purificada, e ensaios 

de RT-PCR confirmaram a existência do mRNA policistrônico CC0682-sRNA1-CC0681-

sRNA2. Ensaios de Northern blot, usando sondas específicas para cada região, 

confirmaram que este operon é induzido em limitação de ferro e positivamente regulado 

por Fur (José F. S. Neto, comunicação pessoal).  

Linhagens mutantes com deleção em sRNA1, sRNA2 e CC0682 (aqui chamada 

∆mhip) foram obtidas por Silva Neto e utilizadas em experimentos neste trabalho. 

 

 

 

 



Figura 9 - Organização genética da região CC0682-sRNA1-CC0681-sRNA2.  

 

 

As setas indicam a direção da transcrição. Os números dentro de cada seta indicam 

o tamanho de cada região, em nucleotídeos. Para sRNA1 e sRNA2 os tamanhos 

correspondem às regiões intergênicas. Os dois sítios de ligação de Fur estão 

indicados pelas barras vermelhas. 

FONTE: Modificado de Silva Neto (dados não publicados). 

1.6.2 Fatores sigma de função extracitoplasmática 

 

Outra linha de pesquisa liderada pela Dra Suely L. Gomes, do Instituto de 

Química da USP, vem estudando fatores sigma de função extracitoplasmática (ECF; 

extracytoplasmic function sigma factors) envolvidos em respostas a estresse em 

Caulobacter crescentus.  

Fatores sigma são subunidades da RNA polimerase que conferem especificidade 

no reconhecimento dos seus promotores-alvo, para que assim transcorra o processo de 

transcrição. Geralmente, existe um fator sigma principal responsável pelo 

reconhecimento da maioria dos promotores, e vários fatores sigma alternativos que se 

acumulam em resposta a estresses específicos, direcionando a RNA polimerase para 

outros conjuntos de promotores, de modo que os genes agora expressos auxiliem a 

célula a enfrentar o estresse em questão (MAGNUSSON et al., 2005).  



Dentre os fatores sigma alternativos, existem aqueles designados como tendo 

função extracitoplasmática (ECF), sendo responsáveis principalmente pela expressão de 

genes em resposta a sinais ambientais, como choque de calor, estresse osmótico e 

estresse oxidativo (HELMANN, 2005; LONETTO et al., 1994; MISSIAKAS; RAINA, 

1998). 

Alvarez-Martinez e colaboradores (2007) realizaram um estudo de fatores sigma 

ECF envolvidos em resposta a estresse oxidativo em Caulobacter.  Nesse estudo foi 

demonstrada a indução de expressão gênica por dois fatores sigma (σT e σU, ou sigT e 

sigU) em diversas condições de estresse. Esses fatores sigma possuem o mais alto grau 

de similaridade dentre os 13 sigmas ECF presentes e identificados previamente no 

genoma de Caulobacter crescentus (NIERMAN et al., 2001). Neste trabalho de 2007 foi 

mostrado que sigT é essencial em resposta a estresses oxidativo (em tratamento com 

H2O2) e osmótico (gerado por NaCl e sacarose). Também foram identificados 40 genes 

putativos do seu regulon, incluindo sigU, cuja expressão mostrou ser totalmente 

dependente de sigT. Os dados do trabalho sugerem que estes genes estão envolvidos 

na regulação de diversas respostas a estresse, controlando a expressão de uma vasta 

quantidade de genes, sugerindo-se também que SigT seja um importante regulador 

geral de resposta a estresses em Caulobacter. 

 Num trabalho mais recente do mesmo grupo (LOURENÇO et al., 2011) foram 

identificados, pela técnica de microarranjo, outros genes que fazem parte do regulon de 

SigT, dentre eles CC2873 que codifica Dps, aqui objeto de estudo. As linhagens 

mutantes para os genes sigT e sigU foram gentilmente cedidas ao nosso laboratório, 



com as quais realizamos ensaios que visaram esclarecer os mecanismos regulatórios da 

expressão das ferritinas em resposta à homeostase de ferro. 

Assim, neste trabalho apresenta-se o estudo fenotípico das linhagens de 

Caulobacter mutantes para as ferritinas Bfr e Dps, e a análise dos sinais e fatores 

reguladores de sua expressão. O estudo da expressão dos genes das ferritinas baseou-

se em respostas a níveis de ferro e ao estresse oxidativo nas diversas linhagens 

averiguadas. 

 

  



CONCLUSÕES 

 

 Foi realizada a amplificação dos fragmentos contendo as regiões regulatórias de 

bfr, dps e do possível sRNA1, clonados no vetor pRKlacZ290 e introduzidos em C. 

crescentus NA1000 por conjugação. Os ensaios realizados com os promotores dos 

genes das ferritinas mostraram em NA1000 um aumento significativo na expressão de bfr 

em excesso de ferro, e que este gene é positivamente regulado por Fur. Viu-se que a 

expressão de dps aumenta em carência de ferro em fase logarítmica e também aumenta 

na fase estacionária. As linhagens mutantes oxyR, sRNA1 e sRNA2 mostraram 

diferenças nos níveis de expressão de bfr e dps em comparação aos atingidos na 

linhagem selvagem. Os fatores sigma de função extracitoplasmática aparentam ter papel 

na regulação das ferritinas de maneira distinta, sendo sigJ importante para bfr e sigT 

associado à dps. Ainda não se sabe a real importância de SigU nessa regulação. 

 As regiões do genoma que flanqueiam os genes CC3262 e CC2873, bem como a 

região intergênica entre CC0681/CC0682 foram clonadas no plasmídeo suicida 

pNPTS138. Foram obtidos os mutantes ∆bfr, ∆dps e o mutante duplo para as duas 

ferritinas (∆bfr/dps). A linhagem mutante para o gene da bacterioferritina foi 

complementada com uma cópia completa do gene deletado. 

 Para a análise do fenótipo das linhagens mutantes foi avaliado o crescimento na 

presença e ausência de ferro, pela adição do quelante específico 2-2’-dipiridil. Nas 

condições testadas, houve alteração de crescimento em todas as linhagens em carência 

de ferro, mas todas atingem patamares similares ao final do tempo experimental. 



 Ensaio de halo de inibição de crescimento por H2O2 foi realizado nas linhagens 

selvagem e mutantes; ∆dps apresentou maior susceptibilidade a este estresse, sendo 

que ∆bfr apresentou padrão similar à NA1000. O mutante duplo se comportou de maneira 

similar à ∆dps.  

 A fim de determinar a contribuição das ferritinas aos níveis de ferro total da célula, 

a linhagem selvagem e as linhagens mutantes para cada ferritina foram analisadas 

quanto ao conteúdo total de ferro pela técnica de ICP-AES. Tal ensaio sugeriu que não 

há uma ferritina mais importante na estocagem de ferro intracelular e que ambas tem 

papel equivalente. 
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